Landelijke Seniorenvereniging - Gewest Beveren
Beste leden en sympathisanten,
Deze uitnodiging aandachtig lezen en bewaren a.u.b. .
Deze bevat:
1.
2.
3.
4.
1.

Herfstkaartnamiddagen in L’Amuse te Beveren
Herfstfeest in L’Amuse
Nieuws van de vereniging
Overzicht contactgegevens per deelgemeente
Herfstkaartnamiddagen in L’Amuse te Beveren

Op dinsdag 5 oktober en dinsdag 9 november hebben onze herfstkaartnamiddagen plaats in zaal
L’Amuse te Beveren. Wij spelen whisten of bieden en geven van onze vereniging 60 € vooruit. Je
kan een medespeler zelf mee brengen of je kan ook alleen komen. Wij zorgen voor een maat.
Gelieve zelf jou speelkaarten mee te brengen a.u.b. . Wij starten om 13u30 en eindigen om 17 uur.
Het bestuur wenst jullie allen veel kaartplezier en veel winst. Vooraf inschrijven hoeft niet.
Iedereen is welkom. Tot dan!
2.

Herfstfeest in L’Amuse

Op woensdag 13 oktober 2021 heeft ons herfstfeest plaats in zaal L’ Amuse te Beveren. Wij starten
deze feestnamiddag om 13u30 met een kort gebed en een welkomstwoord. Dirk Bauwens en
Vanessa Chinitor brengen een wervelende show met prachtige muziek waar ambiance verzekerd is.
Zij treden 2 keer 60 minuten op met tussendoor een pauze. Tijdens de pauze kunnen wij genieten
van gebak met koffie of thee. Na het optreden wordt ons een koude schotel met frieten aangeboden.
Rond 18 uur is discobar Ambiance (Bart Verhelst) van de partij tot 21 uur. Kostprijs voor deze
feestnamiddag bedraagt 30 € voor leden en 35 € voor niet-leden. Inschrijven en betalen kan enkel bij
de verantwoordelijke van jou deelgemeente tot dinsdag 5 oktober. Je bent pas ingeschreven na
betaling. Je kan de verantwoordelijke van jou deelgemeente terugvinden op de volgende bladzijde.
Het bestuur wenst jullie een zeer aangenaam herfstfeest toe.
3.







Nieuws van de vereniging
Door het sluiten van de zaal Olympia wijken wij uit naar een andere locatie in Beveren.. De
zaal L’Amuse is gelegen in de Glazenleeuwstraat 135 te 9120 Beveren. De zaal L’Amuse
wordt uitgebaat door traiteur De Schepper. De zaal is gelegen op de weg van Beveren naar
Vrasene, juist naast de ingang van de gemeentelijke begraafplaats. Naast en achter de zaal
zijn er ruime parkings.
Gelieve steeds de coronamaatregelen, die op het ogenblik van de activiteit gelden, stipt na te
leven.
De bestuursleden Simonne Van Moer en Lucie Tindemans hebben afscheid genomen als
bestuurslid. Het voltallige bestuur bedankt hen van harte voor de jarenlange inzet voor onze
vereniging. Wij hopen beiden regelmatig terug te zien op onze activiteiten voor onze leden.
Wij verwelkomen twee nieuwe bestuursleden nl. Gilberte De Bock voor Beveren en MarieLouise Van Camp voor Haasdonk.



Ons kerstfeest zal doorgaan op woensdag 8 december. Het optreden zal verzorgd worden
door “Nostalgique”. Zij brengen muziek uit de jaren ’50, ’60, ’70, ’80 en ’90. Hou deze datum
zeker vrij.

4.

Overzicht contactgegevens per deelgemeente

In bijlage een overzicht van de verantwoordelijken voor de inschrijving per deelgemeente voor onze
activiteiten zoals het herfstfeest:
Bazel
Beveren - Kallo

° Gaston en Maria Janssens- Van
Bellegem
° Jozef Van Nespen
° Gilberte De Bock

Haasdonk

° Marie-Louise Van Camp

Kieldrecht - Doel

° Denise Borm
° Guido Van Goey

Kruibeke

° Agnes Heirbaut
° Julien Maes

Melsele

° Godelieve Van de Vijver
° François Van Puymbroeck

Verrebroek

° Magda Baert
° Maurits Panis

Vrasene

° André Dhondt
° Ingrid Doffyn

Zwijndrecht

° Marie-Josée Van Nespen

03 825 51 80
maria.vanbellegem@skynet.be
03 775 66 89 na 19 uur
jozef.vannespen@skynet.be
03 775 00 70
gilberte.debock@gmail.com
03 775 60 58
vancampmarielouise@gmail.com
03 575 88 46 of 0475 39 95 97
d_borm@hotmail.com
03 773 37 44 of 0496 03 83 57
guidovangoey@gmail.com
03 774 31 00
03 774 39 27 of 0468 14 27 95
julien.maes@hotmail..com
03 775 78 03 of 0479 33 56 15
03 775 87 57 of 0471 49 25 39
francois.van.puymbroeck@telenet.be
0473 80 42 95
magdabaert@skynet.be
03 773 48 21 of 0494 79 09 83
maurits.panis@telenet.be
03 775 59 29 of 0472 76 35 87
andre.dhondt@fulladsl.be
03 775 31 30
ingriddoffyn@gmail.com
03 252 81 92
mj.vannespen@telenet.be

Vriendelijke groeten namens jullie hele bestuursploeg,
Tot zover ons herfstnieuws,
Magda Baert
Voorzitster.

François Van Puymbroeck
Co-voorzitter.

